Persbericht

Niet de voordeur maar de achterdeur van de coffeeshop is het probleem
De Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod is op 4 juli aanwezig op de Wietconferentie in het Tilburgse gemeentehuis. De VOC roept de raad op te kiezen voor de
Tilburgers en de volksgezondheid en tegen de wietpas en het zinloze afstandscriterium
voor coffeeshops. Het probleem zit niet aan de voordeur, maar aan de achterdeur.
De recente uitspraak van de Raad van State in de zaak Josemans heeft vooral verwarring opgeleverd:
mag een wietpas nu wel of niet? Duidelijk is dat invoering d.m.v. de Algemene plaatselijke
verordening niet is toegestaan. Belangrijker is dat de Raad erkent dat weigering van niet-ingezetenen
door coffeeshops discriminatie inhoudt én een inbreuk vormt op het Europese recht van het vrij
verrrichten van diensten. De Raad oordeelt dat deze inbreuken toegestaan zijn om overlast door
drugstoerisme tegen te gaan. Citaat uit het vonnis:
'Maatregelen die het vrij verrichten van diensten beperken, kunnen echter slechts hun rechtvaardiging vinden
in het doel van bestrijding van het drugstoerisme en de daarmee gepaard gaande overlast, indien zij geschikt
zijn om de verwezenlijking van dit doel te verzekeren en niet verder gaan dan voor het bereiken daarvan
noodzakelijk is.'
Voor Tilburg geldt deze rechtvaardiging niet. De burgemeester schrijft immers in zijn brief aan de
raad van mei j.l. 'dat softdrugtoerisme in Tilburg en de daarmee gepaarde overlast, op het moment
beperkt is'. Van verschillende kanten is gewaarschuwd voor negatieve effecten van een wietpas: te
verwachten valt dat deze tot meer overlast en illegale handel zal leiden in plaats van minder. Wat
vooral opvalt aan de kabinetsplannen is dat alle maatregelen zich richten op de voordeur van de
coffeeshop, terwijl zich daar nauwelijks of geen problemen voordoen.
De problemen die er wel zijn, spelen aan de achterdeur: coffeeshops worden gedwongen cannabis in
te kopen bij clandestiene kwekers. Deugdelijke productinformatie en controle van de teelt is hierdoor
onmogelijk. Het kabinet laat de achterdeur echter links liggen, ondanks herhaalde smeekbedes van
burgemeesters, gemeenten, consumenten en de cannabisbranche. Internationaal is er anno 2011
voldoende draagvlak en ruimte voor regulering; het enige dat ontbreekt is politieke moed.
De VOC roept de Tilburgse gemeenteraad op te kiezen voor de burgers van Tilburg en de
volksgezondheid en de Haagse plannen af te wijzen. Deze maand presenteert de Taskforce
Handhaving Cannabis, een werkgroep van de VOC en de coffeeshopbranche, een uitgewerkt model
voor transparante regulering van cannabis in Nederland. Daarnaast worden ludieke acties
voorbereid tegen de wietpas en de criminalisering van blowers, growers en coffeeshopondernemers.
Meer informatie over de VOC vind u op onze website www.voc-nederland.org. U kunt ook contact
opnemen met de volgende VOC-woordvoerders:
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Joep Oomen
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